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Передмова 
 

Дорогі студенти! 

 Якщо ви маєте бажання вивчати українську мову, не знаючи її 

зовсім, тоді цей підручник для вас.  Якщо ви вже вивчали українську мову, 

але хочете розуміти більше й говорити краще, тоді цей підручник  теж для 

вас. Він допоможе всім, хто хоче збагатити себе знанням української мови. 

 

Бажаємо успіхів! 

 

Шановні колеги! 

Наш підручник створений для іноземних студентів, які починають 

вивчати українську мову з алфавіту. Він може використовуватись як в 

умовах мовного середовища, так і поза його межами; як у форматі 

короткочасних курсів, так і в програмі академічного навчального року на 

підготовчих  факультетах;  як у роботі з групою, так і для індивідуального 

курсу навчання. 

 Робота з підручником забезпечує засвоєння таких основних видів 

мовленнєвої діяльності: навичок правильної вимови, читання, мовлення, 

письма та правильного вживання граматичних категорій української мови. 

 Методична модель навчання за підручником розроблена на основі 

аналітико-імітаційного методу навчання. Лексико-фонетичний та лексико-

граматичний матеріал скомпонований за принципом зростання складності: 

від простого – до більш складного. 

 Граматичні коментарі максимально короткі, оскільки підручник не 

має однієї національно спрямованої орієнтації, а розрахований на 

багатонаціональну аудиторію. 

  У другій частині підручника пред’явлено 12 уроків. Матеріали 

кожного уроку спрямовані на поглиблення знань з фонетики, граматики, на 
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розвиток письмових і мовленнєвих навичок. Наявність великих за об’ємом 

текстів підвищеної складності дозволяє використовувати підручник не 

лише для навчання іноземних студентів на підготовчих факультетах, а 

також  для коригування знань з української мови на основних етапах 

навчання.  

Уроки, які узагальнюють  граматичний матеріал,  містять  велику 

кількість вправ і завдань, що  дозволяє контролювати рівень засвоєння 

навчального матеріалу. 

Збагачення лексичного запасу відбувається в межах вивчення 

граматичних тем (відмінків, дієслівного керування, видів дієслова, усіх 

типів дієслів руху (безпрефіксальних і префіксальних),  структури  

простого і складного речення). Граматика вводиться послідовно, від 

простих форм до складних. 

Діалоги, художні та країнознавчі тексти ілюструють вивчену 

граматику й слугують мовленнєвими моделями для власного 

висловлювання. 

Підручник  складений на основі «Програми з української мови для 

іноземних студентів підготовчих факультетів» і відповідає  вимогам рівня 

мовленнєвої підготовки Б1  (базовий). 

 

Автори підручника висловлюють велику вдячність викладачам 

Черкаського державного технологічного університету, які внесли свій 

вклад у розробку методики навчання української мови як іноземної та  

сприяли створенню цього підручника. 

 

Отож, вивчаємо українську мову! 
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